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Acta Junta Executiva 
28 de gener 2019 

 

    Assistents confirmats:  Lluis Brunet, Francesc Cayuela, Rosa Carrió, Emili Ferrer, Pilar 

Figueres, Montserrat Garcia Caldés, José Maria Milà, Montserrat Roca, Carlos Sanchez i 

Albert Sòria.  

Invitada: Ester Dachs 

Excusen assistència: Lluís Bogunyà, Joan Botella, Emmanuela Carmenati, Antonio 

Franco, Hortènsia Iturriaga, Joan Laporta, Gabriel Izard i Josep Mª Vallès. 

 

1. Aprovació acta del 18 de novembre 2018. 

S’aprova l’acta de la Junta anterior. Annex 1 

2. Informe del President. 

 

a. Informe de les reunions realitzades durant el mes de gener. Annex 2 

El senyor president comenta les reunions mantingudes amb diferents àmbits de la 

universitat. Els resums es troben en la intranet que de la web d’AmicsUAB. El 

president destaca: 

-Les possibles sinèrgies que es poden crear amb el SAF (Servei Activitat Física), 

Fuab(Fundació UAB), Consell Social, l’Hospital Clínic Veterinari... La finalitat és donar-

nos a conèixer i captar socis. 

-Aquests diferents àmbits poden ser divulgadors dels AmicsUAB, oferint el carnet 

d’Amics en les seves matrícules o als assistents a les seves activitats. S’ha de veure 

com es pot portar a terme.  

-Podrien patrocinar o col·laborar en alguna de les nostres activitats. 

-Seria interessant que informessin en les seves webs del que som i fem a AmicsUAB. 

Hem d’establir mecanismes de mútua informació i potenciar una difusió àmplia. 

-Pot resultar interessant l’organitzar visites a aquests serveis com una de les activitats 

d’Amics. 

-Alguns d’aquest àmbits podrien donar matrícules gratuïtes (SAF, Servei d’Idiomes...) 

a AmicsUAB per a poder dur a terme rifes entre els socis o assistents a les activitats.  
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El president informa que ha assistit a l’acte institucional del ‘ honoris causa’ que s’ha 

entregat dins del programa d’activitats del 50é aniversari de la UAB. 

El vicerector explica que s’han programat cinc honoris causa i que l’organització dels 

mateixos no ha seguit el protocol que es fa sempre. No han estat proposats pels 

departaments i/o facultats sinó què des del comitè organitzador del 50é aniversari han 

fet les propostes i les gestions. 

També explica que s’està programant un concert al Palau de la Música pel cinc de maig. 

Ja es rebrà la informació concreta en breu.  

b. Presentació proposta de l’Acord Marc amb SAF, FUAB. ICPS...Annex 3. 

El senyor president explica que en aquests moments els diferents serveis estan 

plantejant la concreció per a firmar l’acord i ja s’estudiarà les mútues ofertes que es 

poden fer. 

c. Presentació esqueletes de la Festa 30é aniversari i Festa AmicsUAB. Annex 

4 i 5. 

El senyor president presenta el contingut i el format que s’ha previst per la festa del 30é 

aniversari. Demana que sigui estudiat i en la propera Junta quedi decidit per a poder 

treballar-hi. 

En el torn de paraules hi ha una sèrie d’intervencions. Es resumeixen com segueix: 

- La preocupació d’ incrementar socis es compartida, encara que es comenta que 

moltes associacions estan en situacions semblants a la d’Amics.  

- Es pot fer difusió a nivell dels diferents col·lectius de la universitat però també a 

altres instàncies. Es comenta per exemple els instituts de secundària... Aprofitar 

actes per a presentar Amics, en aquesta línia ja s’ha plantejat la presència a l’acte 

que anualment es fa per acomiadar als jubilats dels diferents col·lectius de la 

universitat. 

- S’hauria d’estudiar el millorar d’inculcar el sentit de pertinença a AmicsUAB. 

AmicsUAB és marca UAB. Es caixa de ressonància de la institució. Es comenta 

que s’ha de mantenir de forma reiterada i contínua la relació amb els socis. S’ha 

de buscar elements per a comunicar i establir perfils diferenciats, a tot arreu 

existeixen categories amb interessos i efectes distints. 
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3. Presentació tancament 2018 i Pressupost 2019 . (Lluís Brunet, annex 6 i7) 

El senyor Lluís Brunet presenta el tancament del 2018 i el pressupost del 2019. 

Comenta que l’any 2018 s’ha tancat amb superàvit i que aquest fet dona tranquil·litat 

i creu que ens hauríem de mantenir en aquesta línia amb la finalitat d’evitar 

sorpreses. 

Comenta, respecte al pressupost del 2019, que hi han increments principalment en les 

partides de suport administratiu i en els diferents apartats relatius al suport informàtic. 

Es fan diferents comentaris sobre l’increment de la secretària i finalment es dona per 

aprovat. Així mateix es considera raonable l’increment, en nombre, de les becàries. 

El senyor Albert Sòria planteja que les partides sobre la web, renovació imatge, 

unificació bases de dades...etc. s’haurien d’analitzar amb més profunditat i veure els 

continguts dels projectes a dur a terme i potser no donar-hi tanta importància si 

realment no és necessari. 

 Després de diverses intervencions es considera important el dur a terme tot el que 

ajudi, millori i faciliti la tasca administrativa. Al mateix temps es considera imprescindible 

realitzar els canvis en la gestió de les dades personal per complir amb la legislació 

existent sobre la confidencialitat que s’exigeix. 

Es considera que és el president qui pot valorar de forma més acurada que és realment 

imprescindible en aquests apartats que s’han comentat.  

   4. Previsió Activitats 2019. (senyor Emili Ferrer, annex 8) 

El senyor Emili Ferrer explica  les diferents activitats i presenta el calendari del primer 

semestre del 2019. 

 

 


